
Anledning till 
ansökan 

OBS! Om du tar 
emot försörjningsstöd från 
socialtjänst kan du endast 
beviljas stöd till 
fritidssysse lsättning för 
barn. 

Utbetalning 

Beskriv vad du söker pengar för 

Bankkonto, se nedan D Utbetalningskort 

För- och efternamn på kontoinnehavaren 
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Information om behandling av personuppgifter 
Stockholms Stadsmission är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar i samband med din ansökan om 
ekonomiskt bidrag. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

De personuppgifter du lämnar i din ansökan kommer främst behandlas för att Stockholms Stadsmission ska kunna bedöma om 
du är berättigad till bidrag eller inte. Uppgifterna kan även komma att användas för andra ändamål exempelvis för statistik och 
för att fullgöra rättsliga förpliktelser. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas under den period som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med behand lingen, 
såvida inte en längre bevarandeperiod krävs för berättigade ändamål el ler enligt lag. 

Du har rätt att begära tillgång, rättelse och i vissa fall begränsning och/el ler radering av dina personuppgifter. Du har även 
under vissa förhållanden rätt till dataportabilitet samt att ta tillbaka eventuel lt lämnade samtycken för personuppgiftsbehandling 
och att invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse. Om du anser att vi har behandlat dina 
personuppgifter felaktigt kan du kontakta enheten "Kollo och Samordning" på Stockholms Stadsmission på 
ungastationeko@stadsmissionen.se eller inge klagomål till Datainspektionen. 

För full ständig information om hur vi hanterar dina personuppgifter med an ledning av din ansökan hänvisar vi dig till vår 
personuppgiftspolicy för sökande av ekonomiskt bidrag som finns tillgänglig https://www.stadsmissionen.se/fa-stod/ekonomisk
radgivninq-och-stod/ekonomiskt-stod-och-bidraq-barnfamilier. 

Datum 

Innan du skickar in blanketten, kontrollera att: 

1) Du fyllt i alla uppgifter på blanketten 
2) Att medsökande (make/maka/sambo) har skriv it under blanketten. Söker du ekonomiskt stöd för 

barn över 18 år måste även ditt barn signera ansökan. 

Utöver blanketten måste du även skicka med: 

1) Familjebevis 
2) Utdrag ur beskattnings registret för föregående år från Skatteverket för alla familjemedlemmar över 

18 år (make/maka/sambo och barn över 18 år) 
3) Bankengagemang som visar eventuell a tillgångar på banken för alla familjemedlemmar över 18 år 

(make/maka/sambo och barn över 18 år) 


